
Zmluva o používaní dátového spoja
uzatvorená medzi

1. Užívatel‘

Kalná KTR, s.r.o.
ul. Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Zapĺsaný: VOR okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka čĺslo: 12588/N

Zastúpenie: Ing. Ján FÖIdy

IČO: 36541940
DIČ: 2021577437
iČ DPH: SK2021577437

a

2. Prevádzkovatel‘

BDScom, s.ro.
29. augusta 131/25
935 32 Kalná nad Hronom
Zapisaný: V OR okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka Číslo: 20781/N

Zastúpenie: Branislav Ďurina, konateľ

IČO: 36841978
DIČ: 2022458515
iČ DPH: SK2022458515
Bankové spojenie: SLSP, as., Č.ů.: 0222984754/0900

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je využlvanie dátového spoja (ďalej len spoja) prevádzkovateľa
užĺvateľom. Využivanim spoja sa myslí aj využívanie služieb dostupných pomocou alebo
v rámci tohto spoja (napr. prepojenie do mých sietí dostupných v rámci siete prevádzkovateľa)
po vzájomnej dohode zmluvných strán.

4. Doba trvania zmluvy

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu urČitú Od 1.11.2009 do 31.10.2011.

5. Zmluvná cena

5.1 Cena za uživanie tohoto spoja je 1650,- € / 1 mesiac (slovom: tisicšesťstopäťdesiat eur) bez
DPH. Kapacita spoja je 30 Mbps. DPH bude fakturovaná na základe platných predpisov v
Čase fakturácie.

5.2 Spósob úhrady ceny dohodli zmluvné strany nasledovne:
Cena za službu bude užívateYom platená pravidelne mesaČným platbami na základe
prevádzkovateľom vystavených faktúr za poskytované služby. Faktúra bude vystavená do 5.



dňa mesiaca za poskytované služby v predchádzajúcom mesiaci So splatnosťou 7 dni.
Užívatel‘ sa zavŠzuje faktúrovanú čiastku uhradiť v lehote splatnosti. Fakturovaná suma sa
považuje za zaplatenú dňom odpísania z účtu užívateľa. Faktúra musí obsahovať náležitost
daňového dokladu. V prípade ak faktúre chýba niektorá z týchto náležitostí, je užlvater
oprávnený túto faktůru vrátiť do 5 dni Odo dňa vystavenia, inak jev omeškaní.

5.3 V prípade neuhradenia ceny uživatefom v dohodnutej lehote splatnosti, má právo účtovat‘
prevádzkovater užívatetovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dižnej čiastky za každý daň
omeškania. Ak je uživateľ v omeškani s úhradou faktúry viac ako 30 dni, prevádzkovater má
právo zakázať uživatelovi dostupnými technickými prostriedkami použivanie tohto spoja.

6. Obmedzenia užívateľa, výpadky a zmiuvná pokuta

6.1 PrevádzkovateY si vyhradzuje právo obmedziť užívatela vo využívaní dátového spoja v
rozsahu 5 hodin mesačne. Počas týchto hodin bude prevádzkovateľ vykonávat‘ práce spojené
s ůdržbou spoja. V pripade prekročenia dohodnutého rozsahu obmedzenia užívateľa
prevádzkovateľom, mimo pripadov uvedených v bode 62, má uživateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10 € (slovom: desať) za každú hodinu výpadku, maximálne však do sumy
100 € (slovom: sto) za mesiac. V pripade zniženia kapacity alebo kvality spoja má úživateľ
právo požadovať zľavu na mesačnej platbe.

6.2 Užívater súhlasl s obmedením v prevádzke spoja 5 hodin mesačne, avšak len počas noci,
prípadne v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna po dohode s
prevádzkovatel‘om.

6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obmedzenie funkčnosti spoja v pripadoch výpadku eI.
energie alebo v pripade zásahu vyššej moci.

6.4 Táto zmluva oprávňuje užívateľa k pristupu a využívaniu služieb obsiahnutých v rámci
prevádzkovania spoja prevádzkovate[a a prostriedkom, ktoré tento spoj poskytuje.
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za bezpečnosť prlstupu k užívateíovým dátam, ktoré budú
prenášané v ramci využivania spoja,
Užívateľ v prlpade poruchy oznámi prevádzkovateľovi vznik poruchy elektronickou poštou,
prípadne telefonicky alebo osobne.
Prevádzkovateľ sa zavšzuje nastúpiť na odstránenie poruchy najneskór do 24 hodin Od jej
nahlásenia.

7. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmiuvná pokuta uvedená a vyčíslená v tejto zmluve pine
uspokojuje všetky ich nároky súvisiace s porušením zmluvnej. Ani jedna zo strán nie je
oprávnená požadovať náhradu žiadnej škody nad výšku zmluvnej pokuty. Porušenie zmluvy
na ktoré sa neviaže zmluvná pokuta sů strany oprávnené sankcionovať len výpoveďou
zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda účinnost‘ dňom podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
8.2 Zrušiť zmluvu je možné dohodou zmluvných strán. Jednostranné odstúpenie od zmiuvy je

možné len na základe písomného oznámenia jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je
3 mesiace a začina plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola
pisornná výpoveď doručená druhej strane.

8.3 V prípade jednostranného odstúpenia užívateía od zmluvy pred ukončením jej trvania, musí
uživateľ v takomto prípade uhradiV sumu. ktorá sa rovná sume vypočítanej ako cena dátového
spoja za 1 mesiac krát počet mesiacov zostávajúcich do konca zmluvného vztahu. Od zmiuvy
je možné odstúpiť ihneď bez ďalších náhrad v pripade závažného porušenia zmluvy druhou
zmluvnou stranou, pričom za závažné porušenie sa považuje najm výpadok dlhší ako päV
pracovných dni, aiebo nezaplatenie faktúry v dobe dlhšej ako 30 dni.

8.4 Zmluvu je možné meniť len po dohode zmluvných strán formou písomných číslovaných
dodatkov, ktoré tvoria nedeliteinú súčasV tejto zmluvy.



8.5 Právne vzťahy a podmienky zmluvou výsiovne neupravené sa nadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

8.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bois uzavretá po vzájomnom prejednaní.
8.7 Pni niešeni akýchkoľvek sporov vzniknutých zo vzťahu medzi zmluvnými stranami je oprávnený

rozhodovať prĺslušný súd.
8.8 Zmluva je napísaná V 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdržĺ po jednom

potvrdenom vyhotovenĺ.
8.9 V prípade ak je niektorý z článkov zmluvy od jej podpisu z dövodu rozporu so zákonom

neplatný, aiebo sa na základe zmeny zákona neplatným stane, ostatně články zmluvy, alebo
aj časti článkov, ktorých sa neplatnosť nedotýka zostávajů platnými. V takomto pripade Sa
strany zavazujú, nahradiť neplatný článok, alebo časť článku tak, aby sa nový článok
ekonomicky čo najviac priblížil k pÓvodnému.

V Kalnej nad Hronom dňa 30.9.2009

= Kalná KTR, S.ť.
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Prevádzkovatef Užívateľ

BDScom, s.r.o. Kalná KTR, s.r.o.
Branislav Ďurina Ing. Ján FÓldy


